ZARZĄDZENIE NR 194/22 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami
pozarządowymi za 2021 rok.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(T.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559) i art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm), Wójt Gminy Nowa
Ruda zarządza, co następuje:
§1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Ruda sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi za rok 2021, podjętego uchwałą Nr
195/XX/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020 r.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2 Sprawozdanie z realizacji Programu, zostanie udostępnione w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Nowa Ruda.
§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Spraw Społecznych.
§4 Zarządzenie wchodzi w życia z dniem podpisania.

/z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/

Załącznik do Zarządzenia nr 194/22
z dnia 17.05.2022 roku
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021”
I.

Podstawa realizacji Programu

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) Wójt Gminy Nowa Ruda
przedkłada Radzie Gminy Nowa Ruda Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy
Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
Program współpracy przyjęty został przez Radę Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 195/XX/20 Rady
Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020 roku. Projekt programu został poddany konsultacją
na podstawie uchwały nr 331/XLIII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 września 2010 roku w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje
ogłoszone zostały zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 496/20 z dnia 26 października 2020
roku, były przeprowadzone w okresie od 26.10.2020 -12.11.2020 r.
Program stanowił element szeroko rozumianej polityki społecznej i zakładał objęcie swoim
działaniem największej ilości obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej Gminy
Nowa Ruda.
Głównym celem Programu jest podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności poprzez
rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców gminy. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich
przyczyni się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty, a także sprzyjać będzie tworzeniu
więzi społecznych.
II.

Przedmiot i formy współpracy.

Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego była realizacja zadań publicznych, o których
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca gminy z podmiotami Programu odbywała się w formach pozafinansowych i
finansowych.
II.1. Do form pozafinansowych należało:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach,
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej tych
organizacji,
3) angażowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

4) koordynowanie działań i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i imprez,
5) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z
innych źródeł niż dotacja z budżetu gminy Nowa Ruda.
II.2. Do form finansowych współpracy należało:
1) powierzenie wykonania zadania publicznego,
2) wspieranie realizacji zadania publicznego
3) wspieranie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o
wolontariacie.
4) udzielanie dotacji w trybie art. 32 ust.3b ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1372 z późn.zm)
5) udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowa Ruda zgodnie
z uchwałą Nr 244/XXXII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na
terenie Gminy Nowa Ruda (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego poz. 682 z dnia 31 stycznia 2013 roku).
III.

Ogłoszone konkursy i ich beneficjenci.

III. 1 Powierzenie wykonania zadania publicznego
W roku 2021 ogłoszono 3 konkursy na realizację zadań publicznych w formie powierzenia.
1) Zarządzeniem nr 626/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia z dnia 15 grudnia 2020 r. ogłoszono
konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2021 r.
pn. „Organizacja Rehabilitacji dla Kobiet po Mastektomii”. Ogłoszenie o konkursie zostało
zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz na
stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowa Ruda: www.bip.nowaruda.pl w okresie od 15
grudnia 2020 r. do 07 stycznia 2021 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 07 stycznia 2021
r. Do zakończenia terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Otwarcie oferty odbyło się w
dniu 13 stycznia 2021 r. W wyniku postępowania konkursowego powierzono realizację
zadania pn. „Organizacja Rehabilitacji dla Kobiet po Mastektomii” Noworudzkiemu
Stowarzyszeniu AMAZONKI KINESIO, 57-402 Nowa Ruda ul. Kłodzka 16. W dniu 14 stycznia
2021 r. podpisano z beneficjentem umowę na powierzenie realizacji zdania opiewającą na
kwotę 6 300,00 zł z terminem realizacji zadania od 14 stycznia do 31 grudnia 2021 r. W
ramach realizowanego zadania zorganizowano zajęcia gimnastyczne ogólnousprawniające,
ukierunkowane na ograniczenia ruchowe związane z mastektomią, oraz zajęcia
rehabilitacyjne w postaci drenażu limfatycznego w celu leczenia oraz profilaktyki obrzęków
limfatycznych po usunięciu węzłów chłonnych. Zadaniem zostały objęte 5 osób z Gminy
Nowa Ruda. Noworudzkie Stowarzyszenie AMAZONKI KINESIO przedłożyło sprawozdanie z
realizacji zadania publicznego, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem
merytorycznym i finansowym.
2) Zarządzeniem nr 627/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia z dnia 15 grudnia 2020 r. ogłoszono
konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw
konsumentów w 2021 r. pn. „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w 2021 r.”.
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda,
ul. Niepodległości 2 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowa Ruda:
www.bip.nowaruda.pl w okresie od 15 grudnia 2020 r. do 07 stycznia 2021 r. Termin

składania ofert upłynął w dniu 07 stycznia 2021 r. Do zakończenia terminu składania ofert
wpłynęła 1 oferta na realizację zdania publicznego. Otwarcie oferty odbyło się 13 stycznia
2021 r. W wyniku postępowania konkursowego powierzono realizację zadania pn.
„Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w 2021 r.” Federacji Konsumentów z
siedzibą ul. Ordynacka 11/1, 00 – 364 Warszawa. W dniu 14 stycznia 2021 r. podpisano z
beneficjentem umowę na powierzenie realizacji zdania opiewającą na kwotę 5995,00 zł z
terminem realizacji zadania od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r. W ramach realizowanego
zadania świadczone było bezpłatne poradnictwo z zakresu ochrony interesów konsumentów
dla mieszkańców Gminy Nowa Ruda. Przedstawiciele Oddziału Federacji pełnili dyżury trzy
razy w tygodniu po 4 godziny. W roku 2021 udzielono ponad 500 porad. Federacja
Konsumentów przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, które zostało
zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym.
3) Zarządzeniem nr 628/2020 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 grudnia 2020 r. ogłoszono
konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej i
regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, w roku 2021 pn. : „Promocja
regionalnej twórczości artystyczno-kulturalnej, działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym poprzez działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz klubów seniora z terenu Gminy
Nowa Ruda”. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy
Nowa Ruda: www.bip.nowaruda.pl w okresie od 15 grudnia 2020 r. do 07 stycznia 2021 r.
Termin składania ofert upłynął w dniu 07 stycznia 2021 r. Do upływu terminu składania ofert
złożono 1 ofertę na realizację zdania publicznego. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13
stycznia 2021 r. W wyniku postępowania konkursowego powierzono realizację zadania pn.
„Promocja regionalnej twórczości artystyczno-kulturalnej, działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym poprzez działalność Kół Gospodyń Wiejskich, oraz klubów seniora z terenu
Gminy Nowa Ruda,” Stowarzyszeniu „Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda,
57-450 Ludwikowice Kłodzkie ul. Fabryczna 2. W dniu 14 stycznia 2021 r. podpisano z
beneficjentem umowę na powierzenie realizacji zdania opiewającą na kwotę 13 000,00 zł z
terminem realizacji zadania od 14 stycznia do 31 grudnia 2021 r. W ramach realizacji zadania
zorganizowano 9 wyjazdów członków Stowarzyszenia, w tym 8 wyjazdów poza Gminę Nowa
Ruda (Uciechów, Wróblowice, Kłodzko, Kudowa Zdrój, Pstrążna, Żelazno, Kłodzko i
Wrocław). Stowarzyszenie było organizatorem jedenastu imprez kulturalno-artystycznych,
w których brali udział członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy Gminy Nowa Ruda. Wg
harmonogramu zostały zrealizowane następujące zadania: VIII Gminny Przegląd Kolęd i
Pastorałek w Jugowie, Spotkanie z Kolendą w Udaninie, Dzień Kobiet w Gminie Nowa Ruda,
W Hołdzie Janowi Pawłowi II, Noc Kupały – tradycje Nocy Świętojańskiej w Dzikowcu,
Festiwal „Pierogowe love”, Dożynki Gminne. Stowarzyszenie „Inicjatywa Lokalna na Rzecz
Rozwoju Gminy Nowa Ruda” przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego,
które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym.
III.2 Wsparcie realizacji zadania publicznego
W roku 2021 ogłoszono 4 konkursy na realizację zadań publicznych w formie wsparcia.
1) Zarządzeniem nr 630/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15.12.2020 r. ogłoszono konkurs
na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Świetlicy profilaktycznowychowawczej w miejscowości Bożków”. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Nowa Ruda: www.bip.nowaruda.pl w terminie od 15 grudnia 2020 r. do dnia
07 stycznia 2021 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 07 stycznia 2021 r. Do upływu
terminu składania ofert złożono 1 ofertę na realizację zdania publicznego. Otwarcie ofert
odbyło się w dniu 13 stycznia 2021 r. W wyniku postępowania wsparto realizację zadania
pn. „Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w miejscowości Bożków” przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” z siedzibą w miejscowości 57-441
Bożków 72a. W dniu 14 stycznia 2021 r. podpisano z beneficjentem umowę na wsparcie
realizacji zdania całkowity koszt zadania publicznego wynosił 6050,00 zł z czego dotacja z
budżetu Gminy Nowa Ruda w kwocie 6 000,00 zł z terminem realizacji zadania od 14 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W ramach realizowanego zadania zorganizowano zajęcia na
Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w miejscowości Bożków, która była czynna 2 razy
w tygodniu. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło od 5 do 15 wychowanków. W ramach
zajęć były organizowane warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe, wycieczki, uroczystości
okolicznościowe, odrabianie lekcji, wspólna nauka itp. Podopieczni mieli również
zapewniony posiłek. Stowarzyszenie przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania
publicznego, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i
finansowym.
2) Zarządzeniem nr 578/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia z dnia z dnia 09 grudnia 2019 r.
ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa
publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Świetlicy
profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Czerwieńczyce”. Ogłoszenie o konkursie
zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2
oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowa Ruda: www.bip.nowaruda.pl w
terminie od 15 grudnia 2020 r. do 07 stycznia 2021 r. Termin składania ofert upłynął w dniu
07 stycznia 2021 r. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę na realizację zdania
publicznego. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13 stycznia 2021 r. W wyniku postępowania
wsparto realizację zadania pn. „Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w
miejscowości Czerwieńczyce” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” z
siedzibą w miejscowości 57-441 Bożków 72a. W dniu 14.01.2021 r. podpisano z
beneficjentem umowę na wsparcie realizacji zdania całkowity koszt zadania publicznego
wynosił 7 050,00 zł z czego dotacja z budżetu Gminy Nowa Ruda w kwocie 7 000,00 zł z
terminem realizacji zadania od 14 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. W ramach
realizowanego zadania zorganizowano zajęcia na Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w
miejscowości Czerwieńczyce, która była czynna 2 razy w tygodniu w wymiarze 5 godzin
tygodniowo. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło od 15 do 20 wychowanków. W ramach
zajęć dzieci mogły uczestniczyć w różnorodnych zajęciach tj. warsztaty plastyczne,
techniczne, robótki ręczne, zajęcia sportowe. Organizowane były uroczystości
okolicznościowe, wyjazdy do kina, sali zabaw. Podopieczni mieli również zapewniony posiłek
w formie podwieczorku. Stowarzyszenie przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania
publicznego, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i
finansowym.
3) Zarządzeniem nr 629/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia z dnia 15 grudnia 2020 r. ogłoszono
konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Świetlicy profilaktycznowychowawczej w miejscowości Jugów”. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1 oraz na stronie internetowej
BIP Urzędu Gminy Nowa Ruda: www.bip.nowaruda.pl w terminie od 15 grudnia 2020 r. do

07 stycznia 2021 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 07 stycznia 2021 r. Do upływu
terminu składania złożono 1 ofertę na realizację zdania publicznego. Otwarcie ofert odbyło
się w dniu 13 stycznia 2021 r. W wyniku postępowania wsparto realizację zadania pn.
„Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Jugów” przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa z siedzibą: 57-430 Jugów ul. Główna 83. W dniu 14.01.2021
r. podpisano z beneficjentem umowę na wsparcie realizacji zdania całkowity koszt zadania
publicznego wynosił 10500,00 zł z czego dotacja z budżetu Gminy Nowa Ruda w kwocie 10
000,00 zł z terminem realizacji zadania od 14 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. W
ramach realizowanego zadania zorganizowano zajęcia na Świetlicy ProfilaktycznoWychowawczej w miejscowości Jugów, która była czynna 2 razy w tygodniu w wymiarze 6
godzin tygodniowo. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło około 40 wychowanków. W
ramach zajęć dzieci mogły uczestniczyć w różnorodnych zajęciach tj. warsztaty plastyczne,
techniczne, robótki ręczne, zajęcia sportowe. Organizowane były uroczystości
okolicznościowe, wyjazdy do sali zabaw, wycieczki krajoznawcze. Podopieczni mieli również
zapewniony posiłek w formie podwieczorku. Stowarzyszenie przedłożyło sprawozdanie
z realizacji zadania publicznego, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem
merytorycznym i finansowym.
4) Zarządzeniem nr 647/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 grudnia 2020 r. ogłoszono
konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom
społecznym pn. „Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości
Wolibórz. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowa Ruda:
www.bip.nowaruda.pl w terminie od 15 grudnia 2020 r. do 7 stycznia 2021 r. Termin
składania ofert upłynął w dniu 07 stycznia 2021 r. Do upływu terminu składania ofert nie
wpłynęła żadna oferta.
III. 3 Dotacje udzielone w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
W roku 2021 udzielone 2 dotacje celowe w trybie art. 19 ustawy o pożytku publicznym i o
wolontariacie.
1). W dniu 16 czerwca 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Wybieram
zdrowie”- organizacja letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa
Ruda w ramach, programu profilaktyczno – wychowawczego, który stanowi kontynuację działań
prowadzonych podczas roku szkolnego przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska
„Dzieci Śląska” oraz gminne placówki oświatowe, umowa na realizację zadania została podpisana
w dniu 16 czerwca 2021 na kwotę 3 000,00 zł. W ramach realizowanego zadania zorganizowano
obóz sportowy dla dzieci i młodzieży. Obóz odbył się w miejscowości Wisła w terminie od 1926.07.2021. W obozie uczestniczyło 65 dzieci w tym 14 uczestników z terenu Gminy Nowa Ruda.
2). W dniu 07 lipca 2021roku podpisano umowę na realizację zadania pn. „JEŚLI POZWOLISZ
SOBIE POMÓC KAŻDY SAMODZIELNY WYBÓR MOŻE BYĆ LEPSZY”- organizacja letniego obozu
sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda w ramach, programu
profilaktyczno – wychowawczego, który stanowi kontynuację działań prowadzonych podczas
roku szkolnego przez Sweam Team Nowa Ruda oraz gminne placówki oświatowe, została
podpisana w dniu 07 lipca 2021 na kwotę 10 000,00 zł . W ramach realizowanego zadania
zorganizowano półkolonie sportowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w 7 grupach po
15 uczestników w każdej, łącznie w półkoloniach udział wzięło ponad 110 dzieci i młodzieży.

III. 4 Dotacje udzielone na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie
przeciwpożarowej.
W roku 2021 udzielono 4 dotacje celowe czterem organizacją pozarządowym. Dotacje zostały
udzielone na podstawie na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie
przeciwpożarowej.
1) W dniu 18.10.2021 roku podpisano z Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Bożkowie
umowę na realizacje zadania pod nazwą „Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony
indywidualnej dla OSP w Bożkowie ” całkowity koszt zadania to kwota 14313,64 zł, w tym dotacja
z budżetu gminy 6000,00 zł. W ramach realizowanego zadania zakupiono wyposażenie dla OSP
Bożków. Ochotnicza Straż Pożarna w Bożkowie przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania
publicznego, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i
finansowym.
2) W dniu 18.10.2021 roku podpisano z Stowarzyszeniem Ochotnicza straż Pożarna w Dzikowcu
umowę na realizacje zadania pod nazwą Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony
indywidualnej dla OSP w Dzikowcu ” . Całkowity koszt zadania to kwota 9790,14 zł w tym dotacja
z budżetu gminy 5 000,00 zł. W ramach realizowanego zadania zakupiono wyposażenie dla OSP
Dzikowiec. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania
publicznego, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i
finansowym.
3) W dniu 12.10.2021 roku podpisano z Stowarzyszeniem Ochotnicza straż Pożarna w Nowej Wsi
Kłodzkiej umowę na realizację zadania pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania służb
ratowniczych, dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych. Całkowity koszt zadania to kwota 9300,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 5
580,00 zł. W ramach realizowanego zadania zakupiono sprzęt dla OSP Nowa Wieś Kłodzka.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania
publicznego, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i
finansowym.
4) W dniu 18.10.2021 roku podpisano z Stowarzyszeniem Ochotnicza straż Pożarna w Nowej Wsi
Kłodzkiej umowę na realizacje zadania pod nazwą „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na
potrzeby remizy OSP Nowa Wieś”- Całkowity koszt zadania to kwota 45 756,00 zł, w tym dotacja
z budżetu gminy 22 878,00 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej przedłożyła
sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod
względem merytorycznym i finansowym.
III. 4 Dotacje udzielone na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowa zgodnie z
uchwałą Nr 244/XXXII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie
Gminy Nowa Ruda.
1) W dniu 01 lutego 2021 r. podpisano z Klubem Piłkarskim „Słowianin” Wolibórz z siedzibą w
Woliborzu, 57-431 Wolibórz umowę na realizacje zadania pod nazwą „Realizacji i
upowszechnianie sportu”. Na realizację tego zadania została udzielona dotacja w wysokości 23
500,00 zł W ramach realizowanego zadania zakupiono sprzęt i odzież sportowa, zostały również
sfinansowane koszty związane z udziałem drużyny w rozgrywkach klasy okręgowej i IV ligi sekcja
piłki nożnej- seniorzy, oraz drużyny młodzika. Klub Piłkarski „Słowianin” Wolibórz przedłożył

sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem
merytorycznym i finansowym.
2) W dniu 01 lutego 2021 r. podpisano z Uczniowskim Klubem Sportowym Ludwikowice z siedzibą
w 57-450 Ludwikowicach Kłodzkich ul. Fabryczna 2, umowę na realizacje zadania pod nazwą
„Realizacja i upowszechnianie sportu”. Na realizację tego zadania została udzielona dotacja w
wysokości 15 000,00 zł. W ramach realizowanego zadania zakupiono sprzęt i odzież sportowa,
zostały również sfinansowane koszty związane z udziałem drużyn w rozgrywkach IV ligi
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. UKS Ludwikowice przedłożył
sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem
merytorycznym i finansowym.
3) W dniu 01 lutego 2021 r. podpisano z Ludowym Zespołem Sportowym „Kalenica” Jugów z
siedzibą w Jugowie ul. Olimpijska 24, umowę na realizacje zadania pod nazwą „Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
organizowaniu zajęć, zawodów i imprez sportowych piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży Gminy
Nowa Ruda”. Na realizację tego zadania została udzielona dotacja w wysokości 12 500,00 zł. W
ramach realizowanego zadania zakupiono sprzęt i odzież sportowa, zostały również
sfinansowane koszty związane z udziałem drużyny juniorów młodszych w grupy wałbrzyskiej
sekcja piłki nożnej. LZS „Kalenica” Jugów przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania, które
zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym.
4) W dniu 01 lutego 2021 r. podpisano z Uczniowskim Klubem Sportowym Akademia Piłkarska
„DZIECI ŚLĄSKA” z siedzibą w miejscowości Wilcza 45, umowę na realizacje zadania pod nazwą
„Rozwój sportu na terenie Gminy Nowa Ruda”. Na realizację tego zadania została udzielona
dotacja w wysokości 8 000,00 zł W ramach realizowanego zadania zakupiono sprzęt i odzież
sportowa, zostały również sfinansowane koszty związane z funkcjonowaniem klubu sekcja piłki
nożnej grupa Żak i Orlik. UKS AP „Dzieci Śląska” przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania, które
zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym.
5) W dniu 01 lutego 2021 r. podpisano z Klubem Sportowy TOM-DAR z siedzibą w 57-450
Ludwikowice Kłodzkie ul. Fabryczna 9, umowę na realizacje zadania pod nazwą „Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej”. Na realizację tego zadania została udzielona dotacja w
wysokości 8 000,00 zł. W ramach realizowanego zadania zakupiono sprzęt i odzież sportowa,
zostały również sfinansowane koszty związane z udziałem drużyny w rozgrywkach B klasy sekcja
piłki nożnej- seniorzy Klub Sportowy TOM-DAR przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania, które
zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym.
6) W dniu 01 lutego 2021 r. podpisano z Ludowym Zespołem Sportowy Burza Dzikowiec z siedzibą
w miejscowości Dzikowiec 143 umowę na realizacje zadania pod nazwą „Rozwój kultury fizycznej
i sportu na terenie wsi Dzikowiec”, Na realizację tego zadania została udzielona dotacja w
wysokości 12 500,00 zł. W ramach realizowanego zadania zakupiono sprzęt i odzież sportowa,
zostały również sfinansowane koszty związane z udziałem drużyny w rozgrywkach klasy B sekcja
piłki nożnej- seniorzy. LZS „Burza” Dzikowiec przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania, które
zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym.
IV. Wnioski z realizacji Programu
W roku sprawozdawczym z budżetu Gminy Nowa Ruda finansowane były zadania polegające
zarówno na powierzeniu wykonania zadania publicznego jak i wsparciu realizacji zadania
publicznego. Rok 2021 był równie trudny jak rok 2020 dla organizacji pozarządowych z uwagi na
zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej i wprowadzone ograniczenia wywołane pandemią
COVID-19. Jak wynika z przeprowadzonych badań ponad 60 proc. organizacji pozarządowych w
Polsce zawiesiło wszystkie lub większość dotychczasowych działań w czasie epidemii. Organizacje

działające na naszym terenie również borykały się z różnymi problemami, ale zrobiły wszystko
żeby zrealizować powierzone im zadania. Cześć zadań zostało przeniesionych do internetu.
Działania te były bardzo ważne dla lokalnej zarówno dla lokalnej społeczności jak i dla samorządu.

Rodzaje zadań publicznych i ich finansowanie z budżetu
Gminy Nowa Ruda
W ROKU 2021

upowszechnianie i
ochrona praw
konsumentów;
5995,00

promocja i ochrona
zdrowia, ;
6300,00
dotacje udzielone w
trybie 19a ; 13000,00

podtrzymywania
tradycji narodowej i
regionalnej;
13000,00

dotacje udzielone w
trybie art. 32 ust.3b
ustawy o ochronie
przeciwpożarowej ;
43178,00

przeciwdziałania
uzależnieniom i
patologiom
społecznym;
23000,00

upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu :79500,00

promocja i ochrona zdrowia,
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
dotacje udzielone w trybie art. 32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej
dotacje udzielone w trybie 19a

Na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku przeznaczono kwotę
183973,00 zł. Wykres poniżej przedstawia wysokość środków na zadania w latach 2014-2021, z
którego wynika, że w roku sprawozdawczym przeznaczono mniejszą kwotę wsparcia

finansowego pochodzącego z budżetu Gminy Nowa Ruda dla organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Nowa Ruda.
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